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Ε!ς το τεΰχος τ.οϋ μηνός Μαρτίου ώλοκληρώθη ή παράθεσις της περιβόητου
«Διασαφήσεως» του πρώην Φλωρίνης. Εις την συνέχειαν θα παραθέσωμεν σημαν-
τικόν κείμενον της ιδίας περιόδου, το δποϊον έδημοαίευσεν ό «ΚΗΡΓΞ ΓΝΗΣΙΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ», αριθ. φύλ. 6, 1—15 Αυγούστου 1945.

Το κείμενον αυτό οιετυπώθη έξ αιτίας της συγχύσεως την οποίαν προεκάλε-
σαν οί περί τόν πρώην Φλωρίνης, οί όποιοι άλλα ελεγον σήμερον, αλλά αΰριον και
άλλα έφήρμοζον εις τό θέμα της Όμολογίας.

Το κείμενον φέρει τόν τίτλον «ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΙΙΣΤΕΩΣ- και
παρατίθεται ώς έχει είς τόν «ΚΗΡΓΚΑ», είναι δέ έπίκαιρον, διότι δεν ήλλαξεν
εις τό θέμα αυτό τίποτε εις την πάλαιαν Φλωρινικήν παράταξιν και τάς κροελΰού-

έξ αυτής.σα.

ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Επειδή πολλοί των ευσεβών Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών υπο-

πίπτουν ακουσίως είς διάφορα σφάλματα; έναντι της ακριβείας της πίστεως,
νομίζοντες ότι τούτο δεν είναι έφάμαρτον, και επειδή πάλιν άλλοι έκ τού-
των υποπίπτουν έν γνώσει είς αυτά ισχυριζόμενοι ότι δεν βλάπτουν τήν πί-
στιν, και διότι άλλοι πάλιν ισχυρίζονται ότι τό κάμνουν οικονομικώς διά νά
ελκύσουν και άλλους είς τήν Όρθοδοξίαν, διά τούτο θά έκθέσωμεν σήμε-
ρον διά τοϋ παρόντος άρθρου, επί τη βάσει τών θείων και ιερών κανόνων
ποία ακριβώς είναι ακρίβεια της πίστεως, και ότι άμαρτάνουν όσοι δεν ακο-
λουθούν τούτους προς γνώσιν και συμμόρφωσιν πάντων τών ευσεβών και
"Ορθοδόξων Χριστιανών, τών έν άληθεία θελόντων σωθήναι.

Ώ ς γνωστόν, άφ' ης ημέρας ή Εκκλησία της Ελλάδος εισήγαγε τό
παπικόν έορτολόγιον κατέστη.σχισματική κατά τόν Α' Κανόνα τοϋ Με-
γάλου Βασιλείου, και ώς σχισματική, είναι άμοιρος της Θείας Χάριτος, και
επομένως τά μυστήρια της είναι άκυρα ώς μ ή έχοντα χάριν τοϋ Πανα-
γίου Πνεύματος. Διά τοϋτο λοιπόν ό Χριστιανός ό όποιος παραμένει εις
τήν σχισματικήν Έκκλησίαν ασφαλώς κολάζεται. Ερχόμενος είς την Όρ-
θόδοζον γνησίαν τοϋ Χριστού Έκκλησίαν όμως, πρέπει νά πράΕη τά έζής,
διά νά σωθή: 5,

1) Νά κόμη όμολογίαν πίστεως ώς ορίζουν οϊ θείοι και ιεροί Κανό-
νες, ή νά ύπογράψη λίβελλον εναντίον της κακοδοξίας.

2) Εάν είναι βαπτισμένος είς τήν Σχισματικήν Έκκλησίαν οΰτος ερ-
χόμενος είς τήν ΌρθόδοΕον Έκκλησίαν πρέπει απαραιτήτως νά άναμυ-
ρώνεται άπό τους ορθοδόξους ιερείς μέ μϋρον τελεσθέν πριν τοϋ σχί-
σματος, και τότε αποκαθίσταται πλέον τέλειος όρθόδοΕος, κατά τόν Α'
Κανόνα τοϋ αύτοϋ Μ. Βασιλείου.

3) Γενόμενος τέλειος όρθόδοΕος δεν πρέπει ουδέποτε νά συμπρο-
σεύχεται μετά τών σχισματικών (νεοημερολογιτών) ας είναι έστω οι γο-
νείς του, ή σύζυγος του, ή τά τέκνα τοα Διότι ό αγαπών κατά τό Εύαγγέ-



150 ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙ&Ν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

λιον ή τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγον ή πατέρα ή μητέρα κλπ. περισοότε-
ρον άπό τόν Χριστόν αύ~ός δεν είναι άΕιος τοϋ Χριστού. Συμπροσευχή
δέ λέγεται όταν δύο αποφασίσουν, και συμφωνήσουν να προσευχηθούν
μα£ί. Εάν όμως π.χ. ό όρθόδοΕος προσεύχεται εις τόν Ιερόν Ναόν κατά
την ώραν της Θείας Λειτουργίας, ή εσπερινού ή άλλης τινός ακολουθίας,
καϊ είσέλθη εις αυτόν κατά την ώραν έκείνην ένας αιρετικός ή Σχισμα-
τικός ή έν γένει αλλότριος της Εκκλησίας τοϋ Χριστού, τότε αύτη δέν
είναι συμπροσευχή, διότι οϋτε συνεφώνησε ό ορθόδοξος μετ' αυτού νά
προσευχηθή οϋτε και τό έγνώριίεκάν ότι θά είσήρχετο εις τόν Ναόν ό
τοιούτος. . - •

ί̂ α'ι οϋτε επιτρέπεται κατά τήν ώραν της τελετής νά τόν έκβάλλη έκ
τοϋ Ναού Παρά μόνον δύναται νά όδηγήση αυτόν ό νεωκόρος τής Εκ-
κλησίας εις τό τέλος τοϋ Ναοϋ, εις τήν τάΕιν τών προσκλαιόντων ή μετα-
νοούντων. Και μετά τό τέλος της θείας λειτουργίας ή τελετής έν γένει
νά κατήχηση αυτόν ό κατηχητής ιερεύς ή άλλος τις αρμόδιος, και έάν
δεχθη τήν κατήχησιν τότε τόν ύποβάλλη, εις όμολογίαν κλπ. ώς ανωτέρω,
έάν δέ και δέν άποδεχθΡ τήν κατήχησιν τότε τοϋ λέγει ότι δέν δύναται
ή ΌρθόδοΕος Εκκλησία νά τόν δεχθη έφ' όσον δέν μετανοεί, καϊ οϋτε
νά δώση εις αυτόν τά δώρα της. Θείαν μετάληψιν, ή μετάδοσιν, ή άντί-
δωρον, ή μνημόσυνον κλπ. λέγων συγχρόνως εις αυτόν ότι δέν έχει ού-
δεμίαν θέσιν εις τόν όρθόδοΕον ιερόν Ναόν, διότι ό ορθόδοξος Ναός εί-
ναι μόνον διά τους όρθοδόΕους, και επομένως δύναται νά έΕέλθπ.. Αυτή
είναι ή πραγματική ακρίβεια καϊ όσοι τών ιερέων μας, δέχονται τούτους,
και τους δίδουν άντίδωρον, και τους αφήνουν εις τόν ιερόν Ναόν δήθεν
χάριν οικονομίας, οϊ τοιούτοι παραβαίνουν τους Κανόνας και άμαρτάνουν
θανασίμως, διότι υποπίπτουν εις καθαιρέσεις και αφορισμούς οι συμπρο-
σευχόμενοι μετ' αυτών. Εάν βεβαίως έν άγνοια των τους δεχθούν ή τους
δώσουν άντίδωρον τότε δέν είναι υπεύθυνοι. Αλλά τούτο σπανίως συμ-
βαίνει, διότι ό κάθε ιερεύς δύναται νά εϊδοποιήται διά τοϋ νεωκόρου του
περί τών νέων τούτων προσώπων. Εκτός βεβαίως μιας πανηγύρεως, ή
λιτανείας οπότε είναι πολύς ό κόσμος καί δέν δύναται γ ά γ ί ν η ευκόλως
ή διάκρισις τών όρθοδόΕων άπό τών Σχισματικών.'

4) Ό όρθόδοΕος δέν πρέπει νά έρχεται εις γάμου κοινωνίαν μετά
τοϋ κακοδόΕου, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, έάν πρωτίστως δέν όμο-
λογήση τό κακόδοΕον μέλος και άποδεχθή τήν ΌρθοδοΕίαν.

5) Επίσης δέν πρέπει ό ΌρθόδοΕος νά μεταβαίνη οϋτε εις τους
Ναούς τών κακοδόΕων, οϋτε εις τάς βαπτίσεις των, οϋτε εις τους γά-
μους των, οϋτε τάς ονομαστικός έορτάς των, ή τά γενέθλια των, οϋτε
εις τάς κηδείας των, οΰτε νά φίλη τάς χείρας τών Αρχιερέων ή ιερέων,
οϋτε νά τους δέχεται εις τήν οίκίαν του διά ίεραπραΕίαν τινά, οϋτε έν γέ-
νει νά έχη ούδεμίαν πνευματικήν έπικσινωνίαν μετ" αυτών.

Δηλαδή ό πραγματικός ΌρθόδοΕος: πρέπει νά χωρίζεται άπό κάθε
άνθρωπον, ό όποιος πρόκειται νά τοϋ βλάψη τήν άθάνατον ψυχήν του
οιοσδήποτε και αν είναι αυτός.

6) Ομοίως οι ιερείς τής ΌρθοδοΕίας δέν πρέπει νά τελούν μυστή-
ρια μέ αναδόχους ή παρανύμφους κακοδόΕους, αλλά πρέπει νά είναι όλοι
ΌρθόδοΕοι. Όταν π.χ. πρόκειται περί Βαπτίσματος, πρέπει νά είναι ό πα-
τήρ και ή μήτηρ τοΰ τέκνου όρθόδοΕοι, επίσης και ό ανάδοχος όρθόδο-
Εος, διότι αυτός αναλαμβάνει νά τοϋ διδάΕη τήν όρθόδοΕον Χριστιανικήν
πίστιν. Ομοίως και εις τόν γάμον πρέπει νά είναι και οί δύο νεόνυμφοι
όρθόδοΕοι και ό παράνυμφος τοιούτος

7) Επίσης οϊ ιερείς και Αρχιερείς δέν πρέπει νά δέχωνται μνημό-
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συ να κακοδόΕων ονομάτων. Δηλαδή ένας πέθανε μέ τό νέον ήμερολό-
γιον ήτοι σχισματικός, αυτόν δέν πρέπει νά τόν μνημονεύη ό όρθόδοΕος
ιερεύς, διότι ήδιαφόρησεν δια τήν πίστίν τήν ορθόδοΕον και ήκολούθησε
τήν κακοδοΕίαν και έχωρίσθη της ορθοδόξου εκκλησίας. Οϋτε και ονό-
ματα Ζώντων κακοδόΕων δύναται νά μνημόνευση ό ιερεύς ή ό 'Αρχιερεύς,
παρά μόνον τά τοιαύτα δύναται νά μνημονευθούν εις τήν παράκλησιν της
Ύπεραγίας Θεοτόκου υπέρ φωτίσεως κσϊ επιστροφής των εις τήν Όρ-
θοδοΕίαν.

8) Οι χειροτονηθέντες Αρχιερείς, ιερείς, Μοναχοί και Μοναχαϊ εις
τήν Σχισματικήν Έκκλησίαν, ούτοι ερχόμενοι εις τήν ΌρθόδοΕον Έκ-
κλησίαν, χειροθετοϋνται, και ούτω αποκαθίστανται άΕιοι τοϋ άΕιώματός
των κατά τάς Οικουμενικός Συνόδους

9) Οϊ Αρχιερείς και Ιερείς δέν πρέπει νά λαμβάνωσι χρήματα κατά
τήν έΕομολόγησιν, θείαν Μετάληψιν, χειροτονίας και εγκαίνια, διότι κα-
θαίρονται ώς σιμωνιακοί. Οϋτε και πρέπει νά £η~οϋν ποτέ χρήματα εις τάς
ΊεροπραΕίας! των, παρά ότι τους προσφέρουν οι χριστιανοί εις τάς άλλας
ΊεροπραΕίας, εκτός τών ανωτέρω, νά λαμβάνουν άνευ δισταγμού ή γογ-
γυσμοϋ.

10) Οϊ Ηγούμενοι τών Ιερών ΌρθοδόΕων μοναστηριών δέν πρέπει
νά χειροτονούν μοναχούς ή μοναχός άνευ αδείας τοϋ Επισκόπου των.
Οϋτε νά δέχωνται Ιερομόναχους, Ιεροδιακόνους, μοναχούς ή μοναχός
άπό άλλο μοναστήριον άνευ συνεννοήσεως τοϋ Ηγουμένου των και τού
Επισκόπου των. Ό ηγούμενος Μοναστηρίου τινός μόνον δοκίμους λαϊ-

κούς δύναται νά προσλάβη εις τήν Μονήν του άνευ αδείας τοϋ Επισκό-
που του, όταν όμως πρόκειται νά προαγάγη τάν δόκιμον εις ρασοφόρον
μοναχόν, πρέπει απαραιτήτως νά ϋποβάλη αϊτησιν εις τόν Έπίσκοπον προς
τοϋτο, και μετά τήν έγκρισιν της αιτήσεως του παρά τοϋ Επισκόπου του,
τότε νά προβαίνη εις τήν ρασοφορίαν. Ομοίως έάν ό δόκιμος λαϊκός
προέρχεται άπό άλλην Μονήν, πρέπει ό μέλλων νά δεχθή αυτόν Ηγού-
μενος νά έρωτα τήν πρώτην του Μονήν περί της διαγωγής του

11) "Οσοι τών Ιερέων ή Μοναχών και Μοναϋουσών περιέρχονται
τά διάφορα παραρτήματα της Ελλάδος τών Γνησίων ΌρθοδόΕων Χρι-
στιανών άνευ άδειας της Εκκλησιαστικής των Αρχής οι τοιούτοι δέν πρέ-
πει νά γίνωνται δεκτοί άπό τους ευσεβείς και ΌρθοδόΕους χριστιανούς,
ώς έκμεταλλευταϊ τοϋ ιερού ημών αγώνος, έΕευτελίζοντες τόν ιερόν ή-
μών αγώνα ενώπιον ολοκλήρου της Ελλάδος, προς μεγίστην 2ημίαν της
όρθοδόΕου ημών πίστεως. Ομοίως και όσοι τών ΌρθοδόΕων χριστιανών
δέχονται τους καθηρημένους ή έν αργία διατελοϋντας κληρικούς, οι τοι-
ούτοι υπόκεινται εις άφορισμόν κατά τους θείους και ιερούς κανόνας, ώς
καταπατοϋντες και άθετοΰντες τήν διαταγήν τού Επισκόπου των, όστις
είναι τύπος Χριστού. ®

12) Όσοι τών Αρχιερέων ή ιερέων, ιερομόναχων, ιεροδιακόνων, μο-
ναχών, μοναΖουσών και τών ευσεβών και γνησίων ΟρθοδόΕων Χριστιανών,
δέν τηρούν τήν ανωτέρω άκρίβειαν της πίστεως, οι τοιούτοι παύουν πλέον
νά) είναι όρθόδοΕοι, είναι χλιαροί, είναι κακόδοΕοι, και ας μή πλανώνται μέ
τάς οίκονοι'ας, ίνα ελκύσουν δήθεν και άλλους. Αυτό αποτελεί πλάνην
οϊκτράν, διότι δια της χλιαρότητος ουδείς έρχεται εις τήν ΌρθοδοΕίαν,
και άν έλθη, οϋτε καρποφορεί ώς άπέδειΕεν ή πείρα έπϊ τόσα έτη. Του-
ναντίον δέ ή ακρίβεια έτέλεσεν μεγάλος προόδους ώς παραδειγματιζόμε-
θα άπό τόν Σεβασμιώτατον Έπίσκοπον ημών Βρεσθένης κ.κ. Ματθαίον,
όστις θαύματα μεγάλα και προόδους έπετέλεοεν δια της ακριβείας, διότι
εις τήν άκρίβειαν ευρίσκεται ή Χάρις τοϋ Θεού.


